
Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , 
konaného dňa : 29. 11.  2018  v kultúrnom dome v Zázrivej od 15. 30 hod. 

....................................................................................................................................................... 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

1. Otvorenie: doterajší p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 9 prítomných poslancov, 

hlavného kontrolóra, prednostu úradu, predsedu miestnej volebnej komisie p. Evu Juríkovú, 

ako aj  ostatných prítomných  na   ustanovujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva. 

 

2.  Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Stanislav Žúbor a Ing. 

Ladislav  Teličák. 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení    

novozvolenému    starostovi   obce   a      poslancom    novozvoleného     obecného  

zastupiteľstva: 

 

- predseda miestnej volebnej komisie p. Eva  Juríková oznámila výsledky volieb do orgánov 

samosprávy obce a odovzdala osvedčenie o zvolení    novozvolenému    starostovi   obce p. 

JUDr. Matúšovi Mníchovi.   

 

4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

- novozvolený starosta obce p. JUDr. Matúš Mních prečítal predpísaný sľub starostu obce a 

podpísal ho. 

 

5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva: 

 

- p. starosta JUDr. Matúš Mních prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý 

následne všetci 9 prítomní poslanci podpísali a  poslancom  novozvoleného obecného  

zastupiteľstva predseda miestnej volebnej komisie  p. Eva  Juríková  odovzdala osvedčenia 

o zvolení poslancov obecného zastupiteľstva, ktorými sú –  Červeň  Jozef,  Miroslav Chudaš, 

Bc. Jurík   Jozef, Krška   Jakub,  Ing. Macek  Miroslav, Pazderová Jana,   Prílepok Samuel, Ing. 

Ladislav  Teličák  a Žúbor  Stanislav. 

 

6.   Vystúpenie novozvoleného starostu: 

 

- p. starosta vo svojom vystúpení poďakoval za spoluprácu v skončenom volebnom období 

všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce a aj pracovníkom na 

aktivačných prácach. Tiež poďakoval za dlhoročnú prácu poslanca obecného zastupiteľstva 

Antonovi Drengubiakovi, Ambrózovi Otrubovi, Petrovi Štyrákovi, tiež aj Ing. Radovanovi 

Luptákovi a  Marekovi Bílekovi za ich konštruktívny a ústretový prístup k jednaniam na 

obecných zastupiteľstvách v uplynulom volebnom období. Novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva srdečne pogratuloval k ich zvoleniu a vyjadril presvedčenie, že všetci 

spoločne budeme pracovať pre rozvoj našej obce. 

 



7.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

- p. starosta prečítal program zasadania ustanovujúceho OZ, ktorý aj všetci 9 prítomní poslanci 

schválili.  

 

8.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva  

vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce: 

 

- OZ poveruje poslanca  Bc. Jozefa  Juríka zvolávaním a vedením zasadnutí  obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta   a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov. 

 

- OZ  poveruje  poslanca Bc. Jozefa  Juríka vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce. 

 

9. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, inventarizačnej komisie, prípadne ďalších  

komisií: OZ volí:  

 

1. návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef  Jurík         člen: Samuel  Prílepok 

                                                                                      člen: Jakub  Krška 

 

2. inventarizačnú komisiu v zložení: predseda – Ing. Ján Žúbor, prednosta OcÚ,  člen: Mgr.   

    Jozef  Kazárik, hlavný kontrolór obce, Jozef Červeň, Miroslav Chudaš  a Stanislav Žúbor     

    poslanci OZ 

 

3. komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:  

    predseda: Ing. Miroslav Macek, člen: Jakub Krška, Jana Pazderová. 

 

10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov: OZ volí:  

 

- obecnú radu v zložení: predseda: Bc. Jozef  Jurík, člen: Miroslav  Chudaš,  Ing.  Ladislav     

   Teličák. 

 

11. Schválenie sobášiacich a sobášiace dni: 

 

- OZ schvaľuje  poverenie sobášiaceho poslanca pre toto volebné obdobie: Bc. Jozef  Jurík 

 

- sobášiace dni:  štvrtok a sobota 

 

- preplatenie nevyčerpanej dovolenky  v počte 21 dní za rok 2018  starostovi obce JUDr.    

   Matúšovi Mníchovi. 

 

12. Diskusia: 

 

- p. prednosta informoval poslancov, že dostali návrh rozdelenia rajónov pre nové volebné 

obdobie 2018-2022 v obci Zázrivá a tiež návrh Programového rozpočtu obce Zázrivá na roky 

2019-2021, ktoré sa budú na  budúcom  zasadaní OZ   schvaľovať. Zasadania OZ sa bude konať 

12. 12. 2018, t. j. v stredu od 16.00 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej.  

 

 



13. Schválenie uznesenia: 

 

- návrh Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej predniesol 

predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef  Jurík a všetci 9 prítomní poslanci ho aj schválili. 

 

14. Záver: 

 

- p. starosta JUDr. Matúš  Mních poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadania 

OZ. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   JUDr.  Matúš  Mních 

                                                                                  starosta  obce  Zázrivá 

 

 

 

 

 

 

 Zapisovateľ:  Ing. Ján  Žúbor                  Overovatelia zápisnice:  Stanislav Žúbor 

 

                                                                                                 Ing. Ladislav  Treličák 

 
 


